Jegyzőkönyv
Készült:

Veresegyház Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport
Bizottsága 2016. március 8-án tartott ülésén.

Jelen vannak:

Szénás Zsoltné elnök,
Leviczki Tamás, Nagy István, Csősz Gabriella, Szakmáry Sándor, Vastag András
tagok,
Csécsyné Dr. Drótos Edina, Kovács Péter, Berze Lajos, Kelemenné Boross
Zsuzsa, Túriné szabó Éva, Pásztor Béla meghívottak,
Kisné Takács Ildikó jegyzőkönyvvezető.

Szénás Zsoltné elnök: Köszönti a bizottság tagjait és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a
bizottság határozatképes. Az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Csősz Gabriellát jelöli
meg.
A bizottság a jegyzőkönyv hitelesítésére Csősz Gabriella személyét egy fő tartózkodásával
jóváhagyja.
Szénás Zsoltné elnök: Kéri, hogy a kiküldött meghívó napirendjét hagyja jóvá a bizottság:
Tárgy

Előadó

1. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár beszámolója

Berze Lajos
igazgató

2. A Váci Mihály Művelődési Ház beszámolója

Kelemenné Boross Zsuzsa
igazgató

3. A Fabriczius József Esti Gimnázium tájékoztatója

Túriné Szabó Éva
igazgató

4. Nappali középiskola indításának döntés-előkészítési feladatai

Szénás Zsoltné
elnök

5. Egyebek

Szénás Zsoltné
elnök

A napirendet a bizottság egyhangú döntéssel elfogadta.

1. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Berze Lajost, a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár igazgatóját, hogy a
megküldött beszámolót foglalja össze.

Berze Lajos meghívott: Beszámoló mellékelve.
Kiegészítésként elmondja, hogy a középiskolás korosztály eltűnt a könyvtárból. Ezért is fontos,
hogy nappali középiskola induljon helyben. Az utazás, bejárás miatt esélyük sincs időt szakítani a
könyvtárba járásra.
Leviczki Tamás tag: Nagyon gazdag volt a program az elmúlt évben. Hogyan tudták bevonzani a
látogatókat?
Berze Lajos meghívott: Könyvtári igényfelmérést végeztek abban a vonatkozásban, hogy milyen
előadásokra kíváncsiak a városlakók. Az író-olvasótalálkozók után a legnépszerűbbnek a
tudományos, ismeretterjesztő előadásokat tartották a megkérdezettek. Ennek megfelelően 1 fő helyi
és 1 fő budapesti előadó 4-4 teltházas előadást tartott, ahol közel 500 fő vett részt összesen.
Leviczki Tamás tag: Mi lett az alagsorban elázott könyvek sorsa?
Berze Lajos meghívott: Körülbelül 2700 darab könyv ment tönkre, melyek leltárban voltak. A
helytörténeti gyűjtemény egy része nem volt katalogizálva. Ennek nagy része végleg tönkrement,
egy része még megmenthető. Ezzel a továbbiakban még foglalkozniuk kell.
Leviczki Tamás tag: Köszöni, hogy a lehetőségek szerint megmenti Veresegyház múltjának
dokumentumait.
Vastag András tag: Idén lesz a 60. évfordulója az 1956-os eseményeknek. A Katonai
Hagyományőrző Egyesület a könyvtárral együttműködve szeretné a helyi értékeket bemutatni az
ünnep kapcsán.
Kelemenné Boross Zsuzsa meghívott: Annak idején Illés Zoltán vállalta fel a helyi értékek
összegyűjtését, munkáját Szabó Ferencné segítette. Az újságban el lehetne indítani a hozzátartozók
felkutatását.
Berze Lajos meghívott: A könyvtár nagy örömmel adna helyet ilyen jellegű beszélgetéseknek, sőt
ezt archiválni is kellene, hiszen ez is részét képezheti a helyismereti gyűjteménynek.
Nagy István tag: Elismeréssel adózik a könyvtár tevékenységéért, köszöni a munkájukat.
A bizottság a beszámolót egyhangú döntéssel jóváhagyta.
2. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Kelemenné Boross Zsuzsát, a Váci Mihály Művelődési Ház
igazgatóját beszámolója megtartására.
Kelemenné Boross Zsuzsa meghívott: Beszámoló mellékelve.
Beszámolójához kapcsolódva elmondja, hogy sokkal szerencsésebb lenne, ha a testület a tervezés
időszakában hallgatná meg az intézményeket. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a város nyári
kulturális programjaira nem kapott nagyobb keretet az intézmény, mint amennyi az eredeti
tervezetbe került beépítésre. Ettől eltekintve az önkormányzat részéről igen nagy érdem, hogy ennyi
művészeti csoportot tud finanszírozni a művelődési ház működtetése kapcsán. Sajnos mindkét
épület biztonságtechnikai felújítása nagyon időszerű. Ez a feladat azért nem került a költségvetésbe,
mert a tervezéskor még nem állt rendelkezésre árajánlat.

A zeneiskola és a művelődési ház közös kapuját elektromos kapura szeretnék cserélni. Mindezen
feladatok mellett a tárgyi és személyi feltételeket túlszárnyalva igyekeznek megfelelni mindenki
igényeinek.
Dr. Drótos Edina meghívott: Az EGYMI elköltözését követően nem lesz ekkora a zsúfoltság.
Vastag András tag: A civil egyeztetéseken szét kellene oszlatni a programoktól zsúfolt hétvégéket.
Kelemenné Boross Zsuzsa meghívott: Ezeknek a programoknak nagy részét a művelődési ház
készíti elő. A hangosítással is az a gond, hogy sok rendezvényhez kellene hangosítást biztosítania az
intézménynek. A hangosítással az idén nem volt szerencséje a művelődési háznak.
Leviczki Tamás tag: Mint civil szervezeti képviselő, szeretné megköszönni a sok segítséget, amit
kaptak a rendezvényeikhez.
Nagy István tag: A rendezvényekből mára már a bőség zavara van, amit nagyon nehéz koordinálni.
Köszöni az intézmény munkáját.
Dr. Drótos Edina meghívott: Egy kijelölt helyen programajánlót kellene működtetni, közzétenni.
A bizottság a művelődési ház beszámolóját egyhangú döntéssel elfogadta.

3. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Polgármester úr most tudott csatlakozni hozzánk, ezért a 4. napirendi pont
megelőzi az esti középiskola tájékoztatóját.
Pásztor Béla meghívott: A nappali középiskola tervezése évek óta zajlik. Keresték az
együttműködést az állammal és az egyházakkal. A jelenlegi helyzet kedvező. A katolikus egyház
kifejezte szándékát, miszerint partner abban, hogy egyházi fenntartásban és működtetésben indítson
középiskolát. Az iskola bekerülési költsége 600 millió forint. A belső berendezést az egyház
biztosítaná. A tervek szerint 1 osztály gimnáziumi, további 1 osztály vasipari képzéssel indulna.
Elhelyezése az egyházi központ közelében lenne szerencsés, de helyszín még nincs. Jó lenne az
Újiskola utcában, ahol egy 2000 adagos központi konyha elhelyezését is tervezi a város, 600 fő
étkeztetésére alkalmas ebédlővel.
Az állam felé már korábban jelezték a középiskola-indítási igényt, erre a KLIK kéri meg az
engedélyt az államtól. Az állammal karöltve csak az általános iskolával közös irányítású intézményt
lehet indítani.
Jelenleg 2 vasat tart a tűzben a város, de nem szeretne 2 szék közül a pad alá esni. Első feladat a
helykeresés, majd tárgyalások következnek és végül döntéshozatalra kerül a sor.
Amennyiben nincs új helyszín, abban az esetben az első évfolyam tanulmányainak az általános
iskola ad helyet. A középiskola 2017 őszén elindul.
Leviczki Tamás tag: A sportedzők tekintetében is nagyon jó hír ez, mert eddig a féltve kinevelt
fiatalok babérjait más települések sportklubjai, idegen edzők aratták le.
Dr. Drótos Edina meghívott: Egy középiskola megtartó ereje óriási.

Túriné Szabó Éva meghívott: Nem csak az intézmények, hanem a város is elveszíti ezeket a
gyerekeket. Visszakanyarodva polgármester úr gondolataihoz, nem lehet összehasonlítani az állami
és az egyházi fenntartást. Sokkal önállóbb az egyházi középiskola, nincs felesleges papírmunka.
Például a pedagógiai program kérdése, miszerint kiket vesz fel az iskola? Elég elfogadni az adott
erkölcsi normákat, hogy bárkit felvehessen.
Leviczki Tamás tag: Az új székhelyen helyet kap az esti gimnázium is?
Pásztor Béla meghívott: Az esti gimnázium régen szorosan kapcsolódott az általános iskolához, de
ma már többnyire a középiskolákhoz csatolják. Meg kell várni a döntést és akkor dől el a helyük is.
Szénás Zsoltné elnök: Köszöni polgármester úr tájékoztatóját.

4. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Felkéri Túriné Szabó Évát, a Fabriczius József Esti Gimnázium igazgatóját
tájékoztatója megtartására.
Túriné Szabó Éva meghívott: Tájékoztató mellékelve.
Szénás Zsoltné elnök: Köszöni az igazgatónő összefoglalóját.

5. napirendi pont
Szénás Zsoltné elnök: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a város 2016. évi költségvetésében 3,5
millió forintot különített el a táborozások támogatására és 4 millió forintot a kulturális és sport
rendezvények, illetve a szociálisan rászorulók tanulmányi és sport támogatására.
Leviczki Tamás tag: Szeretné jelezni, hogy a városi programegyeztető megbeszélésre korábban,
még január-február folyamán kerüljön sor. Továbbá tudni szeretné, hogy a reklámtáblák
felhasználására miért nincs lehetőség? Ott állnak üresen és nem lehet őket igénybe venni.
Természetesen nem pénzért, hanem térítésmentesen kellene kiadni őket.
Kelemenné Boross Zsuzsa meghívott: Rögzített reklámtáblák kellenek. Nem szerencsés mindig
máshová helyezni. A plakátokkal 1 fő lenne a felelős, mindent ő fogna össze városban. Most
ízléstelen, rendezetlen. Egy közcélú egyedül is meg tudná oldani ezt a feladatot. Továbbá a
városnak most már önálló TV csatornára lenne szüksége, felnőtt hozzá a település.
Leviczki Tamás tag: El kell indítani ezt a vonalat, mert kiváló TV van a városban.
Kelemenné Boross Zsuzsa meghívott: Hangos reklámot javasol az élelmiszerboltokban.
Szénás Zsoltné elnök: Mádi Hajnalka a város marketing felelőse, jelezni fogja felé a javaslatokat.
Köszöni a bizottság munkáját, az ülést bezárja.
………………………………………….

Szénás Zsoltné
elnök

…………………………………………….

Csősz Gabriella
tag

